
26.09.2015:-நியுயார்க் இரட்டைக் க ாபுர நிடைவிைத்தில் திருத்தந்டத 

செபம். 

நியுயார்க்கில் திருத்தந்டத சென்றவிைசெல்லாம் ெக் ள் சபருந்திரளா  

நின்று பாப்பிடறக் ச ாடி ளுைன் 

ட  டள ஆட்டி அவடர 

வாழ்த்திைர். ெக் ள் 

திருத்தந்டதயாகிய திருத்தந்டத 

பிரான்சிஸ் அவர் ளும், ொதித்துக் 

 ாட்டுகவாம் என்பதுகபால் 

இடையிடைகய  ட்டைவிரடல 

உயர்த்திக்  ாட்டி ெக் டள உற்ொ ப்படுத்திைார். 

2001ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11ம் 

தேதி பயங்கரவாேத்ோல் 

ேரரமட்டமாக்கப்பட்ட 

நியுயார்க் உலக வர்த்ேக ரமயம் 

இருந்ே இடத்திலுள்ள 

நிரைவிடத்தில் மலர்வரளயம் 

ரவத்ோர். அத்ோக்குேலின்பின் 

அங்கு கிடந்ே சிலுரவ வடிவ ஓர் இரும்புக் கல், ஒரு விவிலியம் இந்ே 

நிரைவு அருங்காட்சியகத்தில் ரவக்கப்பட்டுள்ளை. அதில் 

பலியாைவர்களின் இருபது குடும்பத்திைரரயும் ேனித்ேனிதய 

ரககுலுக்கி ஆறுேல் அளித்ோர் திருத்ேந்ரே. 

அவ்விடத்தில் கூடியிருந்ே 12 பல்ெமயத் ேரலவர்களுள், நியுயார்க் 

கர்திைால் திதமாத்தி தடாலன், நியுயார்க் யூேமே ரபி Elliot Cosgrove, 

நியுயார்க் நகர் இஸ்லாமிய குரு Khalid Latif ஆகிய இருவரும் 

திருத்ேந்ரேரய வரதவற்றுப் தபசிைர். இரைவனின் சபயரால் ேவைாை 

சகாடுந்தீரம இரைக்கப்பட்ட இந்ே இடத்தில் பலியாைவர்களுக்காகச் 



செபிப்தபாம். புனித பிரான்சிஸ் கூறியது கபான்று, சவறுப்புள்ள இைத்தில் 

அன்டபயும்,  ாயெடைந்த இைத்தில் ென்னிப்டபயும், இருளாை இைத்தில் 

ஒளிடயயும் ஏற்றுகவாம் என்ைார் ரபி Elliot Cosgrove. 

இஸ்லாமிய குரு Khalid Latif அவர்கள், இந்ே இடத்ரேத் 

ோக்கியவர்கள் ெகிப்பற்ைேன்ரம மற்றும் அறியாரமயால் பற்றி 

எரிந்ேவர்கள். இரைவனுக்கு எல்லா வாழ்வும் புனிேமாைது, 

விரலமதிப்பற்ைது. இந்ே உணர்வில் பிைர் ேவறும்தபாது நாம் 

அவர்களுக்கு அரமதியாை முரையில் அரே நிரைவுபடுத்துதவாம் 

என்று தபசிைார். 

பின்ைர் திருத்ேந்ரே அரமதிக்காகச் செபித்ோர். இந்து, புத்ேம், சீக், 

கிறிஸ்ேவம், இஸ்லாம் ஆகிய மேங்களிலிருந்து அரமதி குறித்ே தியாைச் 

சிந்ேரைகள் வாசிக்கப்பட்டை. 

இந்துமேப் பிரதிநிதியின் தியாைச் சிந்ேரை இதோ. இத்ோக்குேலில் 

இைந்ேவர்களுக்காக எபிதரயத்தில் செபம் சொல்லப்பட்டது. பின்ைர் 

திருத்ேந்ரேயும் உரரயாற்றிைார். 

பின்ைர் கர்திைால் தடாலன் அவர்களுடன் நிரைவு 

அருங்காட்சியகத்ரேச் சுற்றிப் பார்த்ோர் திருத்ேந்ரே. 

இரட்டைக் க ாபுர நிடைவிைத்தில் திருத்தந்டத உடர. 

இரட்டைக் க ாபுரம் த ர்க் ப்பட்ை இந்த இைத்தில் நாம்  ண்ணீர் 

சிந்துகிகறாம், இதில் இறந்தவர் ளின் குடும்ப உறுப்பிைர் ளின் 

மு ங் ளில் கவதடைடயப் பார்க்கிகறாம். அழிவுச் செயல் ள், ெனித 

உணர்வு ள் அற்ற சபாருள் கெதம் ெட்டுெல்ல, அவற்றுக்கு குறிப்பிட்ை 

ெனிதரின் மு ம், சபயர் ெற்றும்  டத உண்டு. இவ்வளவு துன்பங் ளின் 

ெத்தியிலும், அந்தக் குடும்ப உறுப்பிைர் ள் அன்பு ெற்றும் நிடைவின் 

ெக்திடயக்  ாட்டுகின்றைர். இக்க ாபுரத்தின் தைங் டளச் சுற்றிப் பல 

அன்புள்ளங் ளின் சபயர் ள் எழுதப்பட்டுள்ளை. நாம் அவர் டள 



ஒருகபாதும் ெறக்  இயலாது. அகதகநரம், இந்த இைத்தில் வீரத்துவொை 

நன்டெத்தைமும் சதளிவா த் சதரிகிறது. இைம், ெதம், கதசியம், அரசியல் 

என்ற பாகுபாடின்றி அச்ெெயத்தில் உதவும்  ரங் ள் நீட்ைப்பட்டுள்ளை. 

இவ்வாறு ெரணத்தின் இந்த இைம், மீட் ப்பட்ை வாழ்வின் இைொ வும் 

ொறியுள்ளது. பல ெதங் ள், பல  லாச்ொரங் ள் ெற்றும் பல சொழி ளின் 

பன்டெத்தன்டெயின் அடிப்படையில், ஒன்றிப்டப நம்ொல்  ட்டிசயழுப்ப 

முடியும், அடதக்  ட்டிசயழுப்ப கவண்டும். நம் அடைத்து கவறுபாடு ள் 

ெற்றும் ொறுபட்ை  ருத்துக் ளுக்கு ெத்தியில் அடெதியாை உலகில் 

நம்ொல் வாழ முடியும். இந்த அடெதி, பன்டெத்தன்டெடயத் தழுவிக் 

ச ாள்வதிகல கிடைக்கும் என்று உடரயாற்றிைார் திருத்தந்டத பிரான்சிஸ். 

ஆோரம் : வத்திக்கான் வாசைாலி 

 


